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Mijn Dorp 2030 

 
 
Project ingediend door: Werkgroep Mijn Manderveen 2030 
Gemeente: Tubbergen 
URL naar filmpje: https://youtu.be/k7ShfsTMbEM 
 

Omschrijving van het project: 

Samen met de gemeente praten over de toekomstige leefbaarheid van ons eigen dorp. Samen werken 

aan een toekomstvisie, waarbij wij als inwoners de hoofdrol spelen en de gemeente ons ondersteunt bij 

het uitvoeren van onze eigen plannen. Dat is Mijn Dorp 2030 in een notendop. Het belangrijkste 

resultaat is een betere samenwerking tussen ons en de gemeente, waarin we veel meer zelf kunnen 

bepalen wat er gebeurt in ons dorp. Door veranderingen in de maatschappij, is het ook noodzakelijk dat 

we zelf aan de slag gaan. We worden ondersteund door een contactpersoon van de gemeente, die wij 

kunnen zien als buur(t)man of buur(t)vrouw. Iemand die weliswaar voor de gemeente werkt, maar 

vooral meedenkt over- en rekening houdt met onze belangen. 
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Landart aan de Berkel 

 

Project ingediend door: J. Wikkerink 
Gemeente: Berkelland 
URL naar filmpje: https://youtu.be/dCYqXwj4Xd8 
 

Omschrijving van het project: 

Het regionale Cultuur en Erfgoed-pact biedt kansen om de eigen leefomgeving "op de kaart" te zetten. 

De film is een aanzet voor een project dat 4/11 wordt afgerond met het plaatsen van een kunstwerk 

door  leerlingen van een basisschool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dCYqXwj4Xd8


5 
 

Eenhoornfestival 

 
Project ingediend door: Stichting Eenhoornfestival 
Gemeente: Sluis 
URL naar filmpje: : http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-08-20/1033087/eenhoornfestival-viert-
eerste-lustrum?quicktabs_1=4#.V7sdj30ZtG0.email 
 

Omschrijving van het project: 

Het Eenhoornfestival heeft de intentie om de saamhorigheid in de woonkern te vergroten door 

deelname en beleving van kunst, cultuur en muziek.  

Met voor ieder wat wils vormt het festival een bindmiddel tussen jong en oud, juist in een tijd van 
vergrijzing en verschraling op het platteland. 
 
Ons festival is niet alleen groeiend  in haar programmavorm, maar ook in het aantal bezoekers en 
deelnemers.  
De samenwerking is uniek met de gemeente, horeca, ondernemers, verenigingen en  kerken. 
 
Kortom het Eenhoornfestival is het unieke concept voor beleving, saamhorigheid en nadere 
kennismaking tussen bewoners en streekbewoners. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-08-20/1033087/eenhoornfestival-viert-eerste-lustrum?quicktabs_1=4#.V7sdj30ZtG0.email
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-08-20/1033087/eenhoornfestival-viert-eerste-lustrum?quicktabs_1=4#.V7sdj30ZtG0.email
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Poldertuin Anna Paulowna 

Project ingediend door:  Stichting Poldertuin 
Gemeente: Hollands Kroon 
URL naar filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=xbN9C5izakM  
 

Omschrijving van het project: 

Poldertuin Anna Paulowna 

Sinds 2014 bestaat stichting Poldertuin. Daarvoor viel het onder gemeente Anna Paulowna. 
Nu redt de stichting zichzelf met het bedrag wat jaarlijks door de gemeente ter beschikking wordt 
gesteld. Het is voor de gemeente aantrekkelijk om de tuin op deze manier te behouden, ze is van de 
zorgen af en weet van tevoren welk bedrag het gaat kosten.  
 
16 vrijwilligers pakken het werk op. Tuin onderhouden, bloembollenkwekers benaderen of ze bollen ter 
beschikking willen stellen, ophalen van bollen, indeling tuin met soorten, planten, blad blazen, 
schoffelen, soortnamen plaatsen, rooien etc. Een gezellige club mannen die naast hard werken ook veel 
plezier hebben. 
 
De leefbaarheid wordt vergroot door de aantrekkingskracht van de tuin. De mooiste tijd van het jaar in 
de Polder is april/mei. Het is prachtig om te zien hoe alles boven de grond komt en een kleur krijgt. Er 
komen jaarlijks in het voorjaar vele duizenden mensen naar toe. Dit is goed voor het imago van de 
sector. Het platteland leeft! 
 
We krijgen alleen maar positieve reacties, er worden veel foto’s gemaakt door het publiek. Het doet 
goed om te zien dat zoveel bezoekers ervan genieten. 
 
De Poldertuin is het visitekaartje van de Polder die nooit mag verdwijnen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xbN9C5izakM
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Wijnjewoude Energie Neutraal 

 

Project ingediend door: WEN in samenspraak met Plaatselijk Belang Wijnjewoude 
Gemeente: Opsterland 
URL naar filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=C0HzmnvrLH4&feature=youtu.be 
 

Omschrijving van het project: 

Wijnjewoude Energie Neutraal is een langlopend dorpsproject  met als doel om gezamenlijk de 

duurzame dorpsdroom  - energieneutraal in 2025- te verwezenlijken.   

De gehele dorpsgemeenschap (bewoners, bedrijven, verenigingen en scholen) wordt actief betrokken. 
Stap voor Stap besparen we met elkaar op energie(lasten) en wekken in eigen dorp groene energie op.  
WEN is een initiatief van Plaatselijk Belang en pilotproject van de gemeente  Opsterland. 
Het woord SAMEN vormt de kernwaarde van waaruit de energiecoöperatie WEN functioneert.  De leden 
voelen zich eigenaar en zijn dat ook! Alle duurzaamheid bevorderende activiteiten dienen vooral de 
sociale cohesie en de leefbaarheid van het dorp. Financiën zijn daaraan ondergeschikt. 
 
De lokale energiecoöperatie WEN stimuleert en ondersteunt zowel eigen als collectief initiatief voor 
besparing en opwekking. Zo zijn er al diverse bewoners van het gasnetwerk afgekoppeld en wordt 
binnenkort het eerste ‘postcoderoosproject’ voor collectieve zonnestroom op grote daken een feit. 
Daarnaast werken we aan de opwekking van biogas via monovergisting, met de ambitie dit gas op te 
werken zodat het geschikt is voor levering aan het dorp. Een andere prioriteit is het energievriendelijk 
maken van huurwoningen. Daarnaast streven we naar een eigen dorpsmolen, hoewel we de provinciale 
wind niet mee hebben. 
 
Met duurzaam rendement wordt Wijnjewoude Energie Neutraal! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C0HzmnvrLH4&feature=youtu.be
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'T Dorpshuis Ruurlo 

 
Project ingediend door: Stichting 't Dorpshuis 
Gemeente: Aa en Hunze 
URL naar filmpje: https://youtu.be/BxYSdp8RpcY 
 

Omschrijving van het project: 

Het ‘t Dorpshuis heeft als doelstelling het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsruimte, waar 

mensen elkaar – zonder dat daarvoor een beperkende en mogelijk drempelverhogende  indicatiestelling 

nodig is – in een veilige en uitnodigende omgeving kunnen ontmoeten en eventueel aan activiteiten 

kunnen deelnemen, waardoor deelname aan het maatschappelijk verkeer bevorderd wordt en sociaal 

isolement of uitsluiting wordt voorkomen. 

Bij het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de 
wensen van de bezoekers. Ook kunnen zij worden uitgenodigd mee te helpen – als zij dit willen en 
kunnen - binnen het ‘t Dorpshuis, als gastheer/gastvrouw en bij het organiseren en uitvoeren van de 
gevraagde activiteiten. Ook hierdoor  worden maatschappelijke participatie en zelfsturing bevorderd en 
kan groei en ontwikkeling plaatsvinden. Bovendien komt door deze opzet de inloopfunctie in handen 
van direct betrokkenen te liggen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BxYSdp8RpcY
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BMV Mariënvelde 

 
Project ingediend door: Stichting BMV Marienvelde 
Gemeente: Berkelland 
URL naar filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=gBbCvL6lbns 
 

Omschrijving van het project: 
De BMV Marienvelde is een project dat door anderen gezien wordt als hét idee voor kernen in een 
krimpregio. De brede maatschappelijke voorziening is van voor en door Mariënvelders. Zij regelt de 
totale zorg zelf. Zij heeft zelf mensen in dienst die ouderen, mensen met een beperking en 
keukentafel/beschikkingen klaar maakt. De zorg coördinator  is de verbinding met competente 
vrijwilligers en 2e lijns zorg. Verrichten extra zaken in het voorliggende veld.  
momenteel is er dagbesteding voor ouderen, dagbesteding voor mensen met een beperking, langdurig 
werklozen, mensen die beschermd werken, thema avonden over GGZ, gezondheid, etc. etc. 
Vervoer van zorg, is door ons zelf geregeld. 
 
Door Hans Borstlap, raad van state lid, als de pilot benoemd "lessen uit de achterhoek". 
Maar de bewoners en bedrijven hebben zelf een BMV gebouwd en neergezet.  een kern van 860 
inwoners, 200 vrijwilligers. een project van 1,6 miljoen. 10.000 vrijwilligers uren. Dit is bij elkaar 
gebracht door subsidies en crowdfunding. Binnen het gebouw komen alle verenigingen. Er vinden 
verbindingen plaatst tussen jong en oud, school, sport en zorg. 
Provincie en kleine kernen breed wordt door de vrijwillige projectmanager voorlichting en "les" ge geven 
hoe je bewoners en een dorp kunt inspireren tot grote hoogte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gBbCvL6lbns
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Peelgeluk 

 
Project ingediend door: Stichting Dorpsoverleg Meijel 
Gemeente:  Peel en Maas 
URL naar filmpje: https://youtu.be/FULoutZZZcA 
 

Omschrijving van het project: 

Peelgeluk is een beleving voor iedereen, het is een emotie die je moet voelen. Peelgeluk is datgene wat 

jou gelukkig maakt en dat kan per persoon verschillen.  

Peelgeluk voor jou en MeIJel heeft tot doel de promotie van Meijel. Zowel binnen al buiten Meijel. We 
willen iedereen laten weten, maar vooral ook laten voelen wat dat warme Peelgeluk precies is.  
 
Momenteel zijn er 7 bestuursleden, 1 projectleider, 75 ondernemers, 3 stakeholders, 40 vrijwilligers 
betrokken die onder andere het volgende hebben gerealiseerd: 
• een informatiepunt in de kerk, 
• een foodtruck, 
• website/webshop 
• en een Peelgeluk magazine. 
 
Het bijzondere aan het concept Peelgeluk is dat dit een unieke samenwerking betreft tussen 
ondernemers en vrijwilligers in het dorp. Iedereen draagt een steentje bij aan het Peelgeluk en dus de 
leefbaarheid. Dat blijkt uit de kleine én grote donaties van ruim 300 Meijelse inwoners en meer dan 500 
verkochte Peelburgers vouchers.  
 
Binnen het Peelgelukverhaal missen we op dit moment nog een warm welkom wanneer inwoners en 
bezoekers Meijel binnen rijden. Er staan nu verouderde welkomstborden met het oude logo van Meijel, 
namelijk ‘Kruispunt in de Peel’. Deze zouden we graag met de Henk Aalderink prijs willen vervangen 
zodat ook deze eerste indruk helemaal past binnen Peelgeluk. Deze nieuwe welkomstborden bevatten 
het Peelgeluk logo met een typisch Méélse en warme welkomstboodschap:  
 
Peelgeluk voor jou en MeIJel! 
 
www.peelgeluk.nl 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/FULoutZZZcA
http://www.peelgeluk.nl/
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Sportdorp Kloosterzande, een leven lang gezond 

 
Project ingediend door: Stichting Hulst voor Elkaar 
Gemeente:  Hulst 
URL naar filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Ar9UzZ8J6w0 
 
Omschrijving van het project: 

Met Sportdorp Kloosterzande en Clinge  willen we de leefbaarheid in de kernen en omliggende kernen 

vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. In een vitale kern of buurt spelen de bewoners 

en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport -

en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig 

aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zovee l 

mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als 

aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. De doelgroep omvat primair alle inwoners van 

een dorp/wijk. Samenwerking staat hierbij centraal. Deze samenwerking zal gecreëerd worden tussen 

sportverenigingen, zorg, welzijn, onderwijs en dorpsbelangen. 

De inwoners worden ook actief betrokken bij het creëren van nieuw op te zetten beweegaanbod. Iedere 
inwoner kan meedoen aan een behoeftepeiling waar de interesses en behoeftes van de mensen wordt 
gevraagd. Zo ontstaat er een goed beeld wat de inwoners van de kernen wensen en ontstaat er meer 
draagvlak om de leefbaarheid in de kernen te bevorderen.  
Samenwerken is essentieel voor het slagen van Sportdorp, een leven lang gezond! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar9UzZ8J6w0
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Sociale Huiskamer 

 

Project ingediend door: Stichting Beheer Multifunctioneel Centrum Gasselternijveen 
Gemeente:  Aa en Hunze 
URL naar filmpje: https://youtu.be/ycHxx0zSGT0 
 
Omschrijving van het project: 

In MFC de SPIL te Gasselternijveen (gemeente Aa en Hunze) is een groep betrokken inwoners dit jaar 

een Sociale Huiskamer gestart. De Dagbesteding voor ouderen werd in 2015 door een Zorginstelling uit 

Gieten gesloten. In Gasselternijveen is geen Zorginstelling. Mensen moeten voor Dagbesteding naar 

omliggende plaatsen worden vervoerd.  

De groep vrijwilligers is een Sociale Huiskamer begonnen. Een gezellige plek waar ouderen, 
alleenstaanden, eenzamen en mensen met een lichte ondersteuningsbehoefte elkaar kunnen 
ontmoeten, meedoen aan activiteiten en waar nodig ondersteuning op maat krijgen. De toegang is 
laagdrempelig en zonder indicatiestelling vanuit de WMO. Door de combinatie van kwetsbare - en 
‘gezonde’ ouderen ontstaat een natuurl ijke groep die elkaar ondersteunt. 
 
Het beoogde doel is dat ouderen zolang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Opname 
wordt voorkomen of uitgesteld en naasten/mantelzorgers ontlast, precies zoals onze 
participatiemaatschappij dat van ons vraagt. 
De groep, ondersteund door Buurtzorg, ziet De Huiskamer als preventieproject. Een pilot, ontstaan 
vanuit het dorp zelf. Zij zoekt naar een duurzame financiële inbedding. De gemeente Aa en Hunze 
ondersteunt ons met een startsubsidie. Onderzocht wordt of de Huiskamer met een verdienmodel kan 
vallen onder een nog op te richten Zorgcoöperatie. Via verkregen donaties kan de interieurinrichting  en 
de beweeglocatie worden gefinancierd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ycHxx0zSGT0
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Fietscross en wandelbaan Echten 

 
Project ingediend door: Ver. Dorpsbelangen Echten 
Gemeente:  De Wolden 
URL naar filmpje: https://youtu.be/BrL34JydatA 
 
Omschrijving van het project: 

Wij, de kids uit Echten willen graag een mooie, stoere, fietscrossbaan. 

Met veel bulten en scherpe bochten en een wandelpad  ernaast. 
Waarom? Nou crossen op je fiets is superleuk en ook nog eens super gezond .  Alle kinderen kunnen hier 
aan mee doen, het is op een veilige plek en het ligt mooi centraal in het dorp. Kinderen hoeven zich dan 
niet meer te vervelen of de hele middag te gamen ze kunnen dan zo uit school naar de fietscrossbaan. 
En als we genoeg geld hebben kunnen we hem zo mooi maken dat er een wedstrijd op gehouden kan 
worden en komen er ook weer andere kinderen en mensen in ons mooie dorp. Een wandelpad willen 
we er naast want dan zijn de wandelroutes ook gelijk met elkaar verbonden en kunnen de grote mensen 
gezellig langs onze crossbaan wandelen.  
We hebben Dorpsbelangen gevraagd of die ons willen helpen en of het mag zij hebben dit aan de 
wethouder gevraagd en die vinden het goed.  
Zelf gaan we een sponsorcross organiseren en lege flessen inzamelen om geld te verdienen maar als we 
nu deze prijs winnen kunnen we gelijk aan de slag WANT WE WILLEN HEEL GRAAG EEN 
FIETSCOSSBAAN!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BrL34JydatA
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Stichting Vlearmoes plein 

Project ingediend door: Stichting Vlearmoes plein 
Gemeente:  Berkelland 
URL naar filmpje: https://youtu.be/x1fVMTzgWc8 
 
Omschrijving van het project: 

Onze stichting bestaat uit een groep jongeren die zich graag inzetten voor de platteland gemeentes. Wij 

doen dit door middel van het organiseren van evenementen op het vlearmoes plein maar ook willen wij 

zorgen dat er meer samen gewerkt worden tussen de verschillende stichtingen in de regio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/x1fVMTzgWc8
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Mijn Dinkelland 2030 

 

Project ingediend door: Stichting Dorpsraad Noord Deurningen 
Gemeente:  Dinkelland 
URL naar filmpje: https://youtu.be/BcAJjcXm6wU 
 
Omschrijving van het project: 

Samen met de gemeente praten over de toekomstige leefbaarheid van onze eigen dorp. Samen werken 

aan een toekomstvisie, waarbij wij als inwoners de hoofdrol spelen en de gemeente ons ondersteunt bij 

het uitvoeren van onze plannen. Dat is Mijn Dinkelland 2030! in een notendop. Het belangrijkste doel is 

om het dorp te versterken voor de toekomst. Projecten waarmee we dit verwezenlijken zijn onder 

andere zorg, verduurzaming van ons dorp en behoud van leefbaarheid. Door veranderingen in de 

maatschappij, is het ook noodzakelijk dat we zelf aan de slag gaan. We worden ondersteund door een 

contactpersoon van de gemeente, die wij kunnen zien als buur(t)man of buur(t)vrouw. Iemand die 

weliswaar voor de gemeente werkt, maar vooral meedenkt over- en rekening houdt met onze belangen 

als dorp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BcAJjcXm6wU
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Het Orgeltje 

 

Project ingediend door: Stichting MooiBaak 
Gemeente:  Bronckhorst 
URL naar filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=EbbSZM7gExM 
 
Omschrijving van het project:Mooi Baak  

Het dorpje Baak, gelegen in de Achterhoek kent de laatste jaren veel ontwikkelingen.  
Het nieuwbouwplan heeft geen gestalte gekregen, het voetbalveld verdwijnt en tot de slot is de 
basisschool ook verdwenen uit het dorp.  
Het Martinushuus in Baak wordt een plek (cultuurhuus) om samen te komen. Op deze plek willen we nu 
de sound in leven houden van het legendarische, nimmer geëvenaarde Hanska Duo! De Hanska muziek 
was jarenlang een bekend fenomeen op de Baakse kermis.  
 
Hanska Duo staat voor gezelligheid, gemoedelijkheid en saamhorigheid door zijn eenvoud. De teksten 
zijn in het verleden geschreven in het dialect en met een knipoog. De melodielijnen zijn herkenbaar en 
makkelijk mee te zingen en dit roept vrolijkheid op. Met eenvoudige teksten als ‘He schat waor blief ie 
met mien andivie’ of  Waarom Waarom’ krijgt deze muziek de mensen nog steeds aan het lachen.  
 
Het project ‘het Urgeltjen’ laat zien dat je trots mag zijn op aspecten en mooie dingen in je dorp uit het 
verleden en heden waar het bekend om staat en de nadruk oplegt. MooiBaak. Ga uit van je eigen 
kracht! Nu nog op zoek naar een toetsenist om op het orgeltje te gaan spelen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EbbSZM7gExM
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Starterswoningen Eexterveen 

 

Project ingediend door: vereniging Dorpsbelangen Eexterveen 
Gemeente:  Aa en Hunze 
URL naar filmpje: https://youtu.be/1m9jv-2M-30 
 
Omschrijving van het project: 

Vijf goede redenen voor Starterwoningen in Eexterveen: 

 
1. Ze bieden jonge mensen in en rondom Eexterveen de mogelijkheid een woning te vinden voor 
een betaalbare prijs. 
 
2. Betaalbare woningen ( € 100.000 tot 130.000 v.o.n.) maakt het voor jonge mensen mogelijk om 
op een vroeg moment te starten met een eigen woning. 
 
3. Betaalbare woningen voor starters geeft een evenwichtige samenstelling van de  bewoning van 
het dorp.  
 
4. Betaalbare woningen voor starters geven een impuls aan de voorzieningen in het dorp, zoals obs 
Kameleon, het verenigingsleven, het bewegingshuis, het dorpshuis en de kinderopvang. 
 
5. Meer starters in Eexterveen geven een impuls aan de sociale samenhang en de leefbaarheid van 
het dorp. 
 
 
Verder hebben we een dorpsommetje gerealiseerd, maaien en onderhouden we zelf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1m9jv-2M-30
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Glasvezel de Wolden 

 

Project ingediend door: stichting Glasvezel De Wolden 
Gemeente:  De Wolden 
URL naar filmpje:  
https://www.youtube.com/watch?v=NvdfFcUUg5Q 

 
Omschrijving van het project: 

Wij zijn stichting Glasvezel De Wolden, een initiatief voor bewoners, door bewoners. Wij willen iedereen 

in onze gemeente voorzien van een snelle en toekomstbestendige internetverbinding via glasvezel. Mét 

keuzevrijheid en zonder daar meer voor te moeten betalen dan elders in het land. 

Internet is een basisvoorziening. Vroeger werd dit door een overheid voor alle burgers geregeld. Door 
de privatisering hadden de marktpartijen dit moeten oppakken, maar dat doen ze niet. Dit zien wij als 
bedreiging voor een vitale, moderne plattelands-gemeente als De Wolden. Met moderne medische zorg, 
een slagvaardig bedrijfsleven, aantrekkelijke toeristensector en modern onderwijs voor onze kinderen. 
Glasvezel: niet omdat het kan, maar omdat het moet! 
 
En daarom doen wij het nu zelf! Het doel is iedereen in de gemeente geheel kosteloos aan te sluiten op 
een state-of-the-art glasvezelnetwerk, béter dan wat commerciële bedrijven doen en zonder 
aansluitkosten te vragen. Van de huizen en bedrijven in de kernen tot en met de verst afgelegen 
vakantieparken, campings en boerderijen. Tot wel 1.000 mbit up en down tegen een betaalbare prijs 
beschikbaar voor iedereen en zelfs 10.000 mbit up en down voor wie écht het snelst mogelijke internet 
wil! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NvdfFcUUg5Q
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Onze Winkel Eext 

Project ingediend door: Coöperatie  De Dorpswinkel van Eext 
Gemeente:  Aa en Hunze 
URL naar filmpje: https://youtu.be/hYVPiENC_CQ 
 
Omschrijving van het project: 

In 2013 zou de plaatselijke supermarkt in Eext gesloten worden. Commissie Dorpsbelangen heeft de 

inwoners van het dorp gevraagd of zij de winkel in het dorp willen behouden. Het dorp heeft haar 

schouders onder het project gezet, 350 van de 550 huishoudens in Eext zijn lid geworden van coöperatie 

Dorpswinkel Eext. Daarnaast zijn er ruim 100 participanten. 

Op deze wijze hebben we de Dorpswinkel voor Eext weten te behouden. Dit is in het dorp een 

belangrijke voorziening voor zowel jong als oud. De betrokkenheid van het dorp is groot. De 

Dorpswinkel heeft een multifunctioneel karakter met naast de supermarkt onder andere inpandig een 

kapsalon, mini-bibliotheek, cadeauartikelen en pakketservice. Wij doen daarnaast actief aan de re -

integratie van mensen in een uitkeringssituatie en we zijn daarin succesvol. We zijn in staat om de 

exploitatie sluitend te krijgen, maar we hebben weinig reserves om te investeren. 

Onze koeling is dringend aan vervanging toe, want deze is niet meer betrouwbaar. Bovendien zijn de 

onderhouds- en energielasten hoog.  Wanneer we deze prijs winnen, zullen we deze dan ook inzetten 

om de koeling te vervangen. Onze Winkel wordt door veel mensen gezien als een duidelijk voorbeeld 

van hoe inwoners de leefbaarheid van hun dorp kunnen behouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hYVPiENC_CQ
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Samen bewegen 

 

Project ingediend door: Stichting Omroep Peel en Maas 
Gemeente:  Peel en Maas 
URL naar filmpje: https://youtu.be/POS4GOMJDyA 
 
Omschrijving van het project: 

Bewegen  is belangrijk. Niet alleen voor jongeren, maar zeker ook voor ouderen. Toch is dit voor veel 

ouderen niet makkelijk. Daarom slaan de lokale omroep van de gemeente Peel en Maas, 

dagvoorzieningen, buurtsportcoaches en huisartsen de handen in elkaar voor een nieuw initiatief. Meer 

bewegen moet gestimuleerd worden, vandaar dat Omroep P&M in samenwerking met de 

buurtsportcoach een campagne start. In een nieuw tv programma worden oefeningen aangeboden die 

aan tafel uitgevoerd kunnen worden.  

Het doel is om op deze manier meer ouderen aan het bewegen te krijgen. Elke uitzending van 10 
minuten bevat oefeningen, die mensen thuis of in gezelschap kunnen volgen en uitvoeren. En dit twee 
keer per dag. Samen maken we de regio Peel en Maas vitaler! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/POS4GOMJDyA
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Annerveenschekanaal hartveilig 

 
Project ingediend door: stichting M.f.c. de Badde 
Gemeente:  Aa en Hunze 
URL naar filmpje:  https://youtu.be/nBjNZ7expn0 
 
Omschrijving van het project: 

Annerveenschekanaal hartveilig 

 
Sinds 2010 is er een A.E.D. (Automatische Externe Defibrilator) in Multifunctioneel centrum de Badde 
aanwezig. 
Ooit is deze geschonken door de Rabobank aan vereniging dorpsbelangen. 
Deze vereniging is na een bestuurscrisis slapende en wacht op opvolging van de oud bestuursleden. 
Conclusie: onderhoud A.E.D. bleef achterwege. 
In 2016 heeft het bestuur van Multifunctioneel centrum de Badde het idee geopperd om De A.E.D. wee r 
operationeel te maken en ook inwoners hiervoor te laten opleiden. 
Wij hebben een oproep gedaan in het dorp met als gevolg dat 25 inwoners zich aanmelden. 18 inwoners 
moesten hiervan een cursus volgen en 7 inwoners hadden deze cursus via hun werkgever gev olgd. 
Hoe moesten wij dit financieel voor elkaar krijgen? 
 
Door de reservepot van het M.f.c. aan te spreken en door een gedeelte van de oud papier opbrengsten 
kunnen wij dit realiseren. Ook hebben wij van de stichting goed voor elkaar een bijdrage ontvange n 
(Univé). 
 
Inmiddels hebben wij in het 425 inwoners tellende Annerveenschekanaal 25 gecertificeerde 
Hulpverleners en zijn wij aangesloten bij de meldkamer van hart veilig Drenthe. 
Ook hebben wij als groep praktijkervaring opgedaan bij een inwoner met mogelijk hartfalen. 
Wij als vrijwilligers hebben deze inwoner geholpen en gestabiliseerd waarna het ambulance team dit 
heeft overgenomen (met goede afloop). 
Wij willen nog graag een stap zetten, en dat is om de cursus eerste hulp bij kinderen te gaan 
organiseren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nBjNZ7expn0
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Duurzaam Ooststellingwerf 

 

Project ingediend door: Stichting Duurzaam Ooststellingwerf 
Gemeente:  Ooststellingwerf 
URL naar filmpje: https://youtu.be/0JdzQ1_Rfgw 
 
Omschrijving van het project: 

DO! gaat met bewoners in de gehele gemeente Ooststellingwerf aan de slag om DUURZAAMHEID te 

realiseren. In scholen, bedrijven, huizen, kantoren zoeken we elkaar op. We bedenken plannen  en 

voeren ze samen uit. Alles voor een gezonde woonomgeving, bloeiende bedrijven, goede scholen, voor 

en door Ooststellingwerf. 

Door elkaar te helpen, maken we Ooststellingwerf duurzaam en dragen zo ons steentje bij om de aarde 
leefbaar en mooi te maken. 
Een voorbeeld van alles wat we gaan realiseren presenteren we in dit filmpje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/0JdzQ1_Rfgw
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Ruilwinkel Schouwen-Duiveland 

 
Project ingediend door: SMWO en Gors 
Gemeente:  Schouwen-Duiveland 
URL naar filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=mYOyG6DG9uo&feature=youtu.be 
 
Omschrijving van het project: 

De Ruilwinkel Zierikzee is een samenwerking tussen Gors ( organisatie voor mensen met een beperking) 

en SMWO ( maatschappelijk werk en welzijn). De winkel is op  6 oktober opengegaan. Vanaf de start  is 

het een succesvol project!  

SMWO en Gors realiseren hiermee een voorziening voor alle inwoners van Schouwen-Duiveland, met 
extra aandacht voor de kwetsbare burger. Bezoekers kunnen bij de Ruilwinkel spullen en diensten 
ruilen, elkaar ontmoeten en er terecht voor praktische hulp en doorverwijzing. De winkel drijft op 
vrijwilligers en cliënten die worden ondersteund door 2 medewerkers vanuit Gors en SMWO. Zij werken 
samen met Emergis, Vluchtelingenwerk en andere organisaties.  
 
Multifunctionele ontmoetingslocatie 
Met alle voorzieningen krijgt de locatie een multifunctioneel karakter. Een plek waar iedereen, met of 
zonder beperking, naar eigen vermogen mee kan doen. Een laagdrempelige voorziening en een 
herkenbare plek waar je gemakkelijk binnenloopt om iets te ruilen, voor een praatje of om 
vrijwilligerswerk te doen. Vanuit sociale activering is het een werkplek voor kwetsbare mensen om te 
leren, mee te werken en ervaring op te doen.  
 
Dit project is o.a tot stand gekomen met financiële steun vanuit de Gemeente Schouwen-Duiveland. 
In het pand is ook de Kledingbank Schouwen-Duiveland gevestigd. Daarnaast vindt men hier het jeugd- 
en jongerencentrum. 
 
Met dank aan Thumbed Productions voor hun belangeloze inzet bij het maken van deze film! 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mYOyG6DG9uo&feature=youtu.be
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Samenwijs Esbeek 

 

Project ingediend door: Coöperatie Esbeek 
Gemeente:  Hilvarenbeek 
URL naar filmpje: https://youtu.be/m3v5aTsiz3A 
 
Omschrijving van het project: 

Dorpscoöperatie grijpt leegstaande kerk aan als kans voor behoud school 

In 2007 werd in Esbeek, een kerkdorp met 1200 inwoners, een dorpscoöperatie opgericht waarmee de 
inwoners  het heft in eigen hand namen. De leden brachten geld bij elkaar ter financiering van de 
aankoop van het laatste café van het dorp (1 miljoen euro), dat dreigde te verdwijnen. Honderden 
vrijwilligers verbouwden het café tot bruisend dorpshuis.  
Later faciliteerde de coöperatie een project waardoor inmiddels 40 jongeren een starterswoning in het 
dorp konden bouwen. Voor ouderen /zorgbehoevenden wordt gewerkt aan een woonvorm in de eigen 
omgeving; de dorpsondersteuner –in dienst van de coöperatie- helpt inwoners bij zorgvragen. 
 
De afgelopen vier jaar is vol ingezet op een zeer belangrijk speerpunt:  het garanderen van uitstekende 
onderwijs- en opvangmogelijkheden voor jeugd van 1-12 jaar in het dorp. Nu is het plan klaar om van de 
leegstaande kerk een moderne, innovatieve, brede school (Samenwijs) te maken. Zo vind ook de kerk, 
een rijksmonument, een maatschappelijke herbestemming. Esbeek gaat van deze brede school het 
meest duurzame monument van Europa te maken! Voor innovatieve energie-oplossingen wordt 
deelgenomen in het Europese Interreg-programma ‘DemiMore’. Start realisatie in 2017. 
 
Het geheim achter deze Esbeekse projecten? Enthousiasme, saamhorigheid en sociaal 
ondernemerschap! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/m3v5aTsiz3A
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Koffiepraoties 

Project ingediend door: visiegroep Zorg voor elkaar 
Gemeente:  Westerveld 
URL naar filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=_4mtH9DMimw 
 
Omschrijving van het project: 

Koffiepraoties  

In Vledderveen (gemeente Westerveld), wonen ongeveer 350 inwoners. Het aantal 65-plussers zal de 
komende jaren snel stijgen. Om als dorpsgemeenschap contact te blijven houden met deze “ouderen”, 
willen wij als werkgroep “Zorg voor elkaar” een “huiskamerproject” starten.  
 
Vledderveen heeft geen voorzieningen, zelfs geen openbaar vervoer. De laatste voorziening was de in 
2015 gesloten lagere school. Het gemeentelijk gebouw staat nu leeg en zou gedeeltelijk  gehuurd kunnen 
worden voor dit “huiskamerproject”.  
 
Het project is voortgekomen uit de dorpsvisie, die samen met Plaatselijk Belang Vledderveen ontwikkeld 
wordt. De rode draad in genoemde visie is een levensbestendig dorp te ontwikkelen, waarin iedereen 
kan blijven wonen.  
 
Onze zorg ligt bij de ouderen in het dorp. Om deze groep op een laagdrempelige manier samen te 
brengen, denken we aan genoemd huiskamerproject.  In voornoemde school willen we een “huiskamer” 
inrichten waar iedereen welkom is.  De werkgroep wil in deze huiskamer gezellige praoties met koffie 
organiseren, waar we kunnen inventariseren wat er bij de bezoekers leeft en waar de bezoekers 
behoefte aan hebben.  
 
Vanuit onze nog in te richten gezellige huiskamer willen wij bouwen aan een prachtige toekomst voor de 
oudere bewoners van ons dorp.  
De Henk Aalderink-prijs zouden we graag voor dit project willen gebruiken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4mtH9DMimw
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Een Weldadig Oord, even een heel ander leven 

 
Project ingediend door: Stichting Weldadig Oord 
Gemeente:  Westerveld 
URL naar filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=dkDN3pWf5Xk&feature=youtu.be 
 
Omschrijving van het project: 

Het gebied van de Vrije Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid is genomineerd voor Unesco 

Werelderfgoed. Dat brengt kansen met zich mee voor de dorpen in dit buitengebied. Een gebied wat te 

maken heeft met alle problemen die plattelandskernen kennen, zoals krimp en wegtrekkende jongeren. 

De Stichting Weldadig Oord heeft een plan ontwikkeld om het toerisme te stimuleren en daarmee de 

leefbaarheid te vergroten. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dkDN3pWf5Xk&feature=youtu.be

